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 Installation                                                                                        نصب

ابعاد خارجي پنل دستگاه . جهت نصب بر روي درب تابلو طراحي شده است AW-24Iپنجره آالرم 
H×W×D=144×144×120 mm اًابعاد برش درب تابلو كه پنجره آالرم در آن بايد جايگذاري شود دقيق. باشد مي 

H×W=138×138 mm باشد مي. 

 

 

 

بسته شدن درب تابلو ره آالرم بايد عمق دستگاه مدنظر قرار گيرد تا هنگام توجه شود در محل قرارگيري پنج
متر توصيه  ميلي 150 عمق پيشنهادي جهت نصب. دتجهيزات داخل تابلو به وجود نيايمشكل برخورد با ساير 

  .گردد مي

يد از محكم نماي توجه .گردد عدد بست گيره نصب تابلويي بر روي درب تابلو محكم مي 2 با دستگاه پنجره آالرم
 .ها خودداري نماييد نمودن بيش از حد گيره
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                                                                                                         ابعاد
Dimensions	
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 Connection                 					                                                               اتصاالت

هر كدام از اين . باشد شامل تعدادي اتصاالت قابل جدا شدن جهت سهولت سيم بندي مي AW-24Iپنجره آالرم 
  .هاي ورودي و خروجي است پيچي جهت نصب سيم اتصاالت داراي هشت ترمينال

جهت سيم بندي تغذيه ورودي  ها ترمينال اين. باشند مي و جدا شدن قابل نصب ،براحتي و بدون ابزاراين اتصاالت 
  .باشد خروجي رله ميهاي  آالرم و همچنين ترمينال هاي ورودي دستگاه،

ماده جهت ارتباط از  DB9جهت ارتباط با شبكه اترنت صنعتي و يك كانكتور  RJ45دستگاه شامل يك كانكتور 
  .1باشد مي Modbusطريق پروتكل 

 

  

  

	هاي تغيير منطق ورودي سوئيچ
به ازاي هر ورودي در همان رديف، يك  .كنند هاي آالرم را مشخص مي ورودي بودن باالفعال يا پائين عال ف

  .سوئيچ مشخص شده است
                                                 

  .ه استئاد و در صورت سفارش مشتري قابل ارنباش مي اين امكانات بصورت گزينه اي ١ 
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	اتصال کنترلی و زمين
SGND:  يا (زمينReference (اين ورودي از  .هاي كنترلي است هاي ورودي آالرم و سيگنال مربوط به سيگنال

  .يه ايزوله استزمين مدارهاي داخلي و تغذ

H.O:  ورودي كنترليHorn Off  

ACK:  ورودي كنترليAcknowledge  

RST:  ورودي كنترليReset  

L.T:  ورودي كنترليLamp Test  

TXD:  خروجيRS232  

  ارت:  
  TXDزمين مربوط به خروجي :  

  

	اتصال تغذيه و خروجی
  .مي باشد ACولت  230تا  100رنج اين ولتاژ بين ، تغذيه دستگاه :110+و  110-

M.C: بحراني و غير بحراني آالرم هاي هاي مربوط به بوق ورودي رله.  

MAJ: بحراني آالرم ي مربوط به بوق رله خروجي.  

MIN: ي مربوط به بوق آالرم غير بحراني خروجي رله.  

P-NO: اتصال Normally Open رله صحت عملكرد پاور.  

P.C: اتصال Common رله صحت عملكرد پاور.  

P-NC: اتصال Normally Close رله صحت عملكرد پاور. 
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	های آالرم اتصاالت ورودی
ها متصل  هاي مربوط به ورودي آالرم به اين ترمينال باشد كه كابل تايي ورودي آالرم مي 8دستگاه داراي سه گروه 

  .باشند ولت مي 110اين ورودي  هاي بعد توضيح داده شده است بندي در قسمت روش سيم. گردند مي

  ها هاي تغيير حالت ورودي سوئيچ
 سوئيچ يك رديف، همان در ورودي هر ازاي به .كند هاي آالرم را مشخص مي بحراني يا غير بحراني بودن ورودي

  .است شده مشخص

	سوآت شبكه
  .شود گيري استفاده مي از اين سوكت براي پيكربندي تحت وب و گزارش

	مدباسسوآت 
بستر اين شبكه . شود كردن چند پنجره آالرم استفاده ميو به منظور شبكه باشد  وجود اين سوكت اختياري مي

RS485  و پروتكل آنModbus-RTU ها  نجره آالرمپدر اين حالت يكي از  .استMaster   و بقيهSlave شوند مي.  

  آمده است Device Settingتوضيحات اصلي در قسمت 
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  بندی روش سيم

  ورودی  يها بندی آالرم سيم
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  های خروجی دستگاه سيم بندی رله
  

  

  
قابل اعمال   VAC/DC 240الي  VAC/DC 80باشند كه از   ها روي تغذيه دستگاه مي اين ترمينال 110+و  110-
  .باشد مي

MC : شود اين ترمينال جهت اتصال سيم مشترك تغذيه آژير استفاده مي.  

Maj  :شود ياين ترمينال جهت اتصال آژير بحراني استفاده م.  

Min :شود اين ترمينال جهت اتصال آژير غير بحراني استفاده مي.  
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P-NO : باشد اين ترمينال پايه نرمال باز رله كمكي صحت پاور دستگاه مي.  

P-C  :باشد اين ترمينال پايه مشترك رله كمكي صحت پاور دستگاه مي.  

P-NC  :باشد مي اين ترمينال پايه نرمال بسته رله كمكي صحت پاور دستگاه.  

اين . شود موجود در واحد صنعتي استفاده مي LANاين كانكتور جهت ارتباط دستگاه با شبكه :  LANكانكتور 
  .اترنت صنعتي قابل استفاده است TCP/IPكانكتور طبق پروتكل 

در صورت وجود  RS485تحت بستر  Modbusسازي پروتكل  اين كانكتور جهت پياده: RS485/Modbusكانكتور 
  .شود ها استفاده مي رش از طرف مشتريسفا
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 Configuration      پيكربندي دستگاه

  از طريق پانل پشت دستگاه

 Active Low / Active High) فعال پائين - فعال باال(تعيين منطق آالرم ورودی 
ا روشن نمايد از مورد نظر رجهت تعيين اينكه دستگاه با لبه باال رونده سيگنال آالرم ورودي فعال شود و پنجره 

در صورتي كه سوئيچ متناظر با ورودي . شود روي كانكتور ورودي آالرم استفاده مي هاي رديفي متناظر و روبه سوئيچ
و اگر سوئيچ مورد نظر پائين باشد آالرم  گردد آالرم مورد نظر با لبه باال رونده سيگنال فعال مي Highباال باشد 

هاي خارجي فعال شده  رتي كه در تنظيمات تحت وب، سوئيچتنها در صو .گردد مي مربوطه با لبه پائين رونده فعال
  .ها براي تنظيم دستگاه استفاده نمود توان از اين سوئيچ باشند مي

باشد و سيگنال ورودي قطع باشد و يا صفر باشد دستگاه ورودي را به عنوان  Lowاگر منطق ورودي  دتوجه شو
  .دهد آالرم تشخيص مي
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  هاغيير حالت ورودی آالرمت
  

  
ورودي هر آالرم را بعنوان حالت بحراني يا غير  ها مي توان حالت يير سوئيچ رديفي متناظر با وروديبا تغ

  .بحراني تعريف نمود

در اين حالت با دريافت آالرم پنجره  .يا بحراني است Majاگر سوئيچ متناظر با ورودي باال باشد ورودي در حالت 
در حالت غير بحراني سوئيچ متناظر . كند شود و رله خروجي آژير بحراني سوئيچ مي رنگ قرمز روشن مي مربوطه به

شود و رله خروجي آژير غير بحراني سوئيچ  با ورودي پائين است و با دريافت آالرم پنجره به رنگ زرد روشن مي
  .حالت بحراني يا غير بحراني تعريف نمود ها را جداگانه به صورت توان كليه آالرم ر اين دستگاه ميد. نمايد مي

ي مربوط به منطق اه ت بحراني يا غير بحراني يا سوئيچهاي تنظيم حال بعد از اعمال تغييرات در سوئيچ: توجه
  .دستگاه را خاموش نموده و دوباره روشن نمائيد تا تغييرات اعمال گردد بايد اًورودي حتم

   :ها ايجاد تأخير در ورودي

  .باشد افزار امكان پذير مي فقط از طريق نرم اين تنظيم
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  :تحت وب از طريق نرم افزارپيکر بندی 
جهت استفاده از برنامه تحت وب دستگاه براي پيكربندي بايد پس از روشن نمودن دستگاه آن را از طريق پورت 

LAN  به گره شبكه(Node)  يا مستقيم به كامپيوتر ياLaptop سپس آدرس  .دمتصل نموIP  به صورت (دستگاه را
وارد نموده تا صفحه تحت وب دستگاه ظاهر ) Firefoxمرورگر  اًترجيح(در مرورگر  )192.168.1.254 فرض پيش
 .شود

 

 

  .باشد صفحه وب دستگاه شامل سه قسمت مي

ر توان جهت دسترسي به سايت شركت از لينك يا كليك ب باشد كه مي باال كه شامل لينك و آرم شركت ميقسمت 
  .روي آرم شركت استفاده نمود

  .قسمت دوم شامل لينك صفحات دستگاه است كه رنگ لينك فعال با رنگ ساير لينك ها متفاوت است
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  .كه هر كدام شامل يك صفحه استباشد ميپنج لينك اين قسمت شامل 

1-Logs  :دريافتي به  هاي آالرم هباشد و كلي هاي مختلف مي شامل يك جدول است كه داراي ستون اين صفحه
  .گردد يخ و ساير مشخصات در آن ذخيره ميهمراه شماره آالرم ساعت و تار

2-Input Setting :  صفحه تنظيمات ورودي  

تنظيم  اين صفحه جهت تنظيمات حاالت ورودي منطق ورودي و اينكه دستگاه از طريق پنل يا برنامه تحت وب
  .گردد استفاده مي شود

3-Input Delay  : توان با وارد نمودن  دستگاه است كه مي جلويي پنل شامل يك جدول با پيكربندياين صفحه
  .خير در ورودي را ايجاد نمودأزمان مورد نظر ت

4-Device Setting  :توان  در اين صفحه ميIP دستگاه ساعت و تاريخ را تنظيم نمود. 

  

                                                                          Logsها سازي آالرم صفحه ذخيره

به ترتيب ذخيره شده هاي ورودي  در اين صفحه كليه آالرم .درمرورگر باز مي شودIP اين صفحه بعد از وارد كردن 
كه  Dateستون  ،كه شماره آالرم قيد شده است Noاين جدول شامل ستون . اند شدهچينش  آخرين تاريخ و ساعت

 .شود آالرم ورودي قيد ميكه شماره  Event typeساعت دريافت آالرم و  Time ،تاريخ دريافت آالرم

به ترتيب  Slave9تا  Slave1و دستگاه هاي  24تا  1از  Masterدر حالت ايجاد گروه آالرم شماره آالرم ها دستگاه  
  .شماره گذاري مي گردد  250الي  25از 

 Criticalدر اين قسمت اگر آالرم از نوع بحراني باشد قسمت . باشد كه شرح آالرم مي Event Descriptionستون 
  .باشد به رنگ زمينه ميهاي غير بحراني  شود و آالرم به رنگ قرمز نمايش داده مي

وجود دارد كه با  Clare All logدر پايين جدول دكمه . آالرم ورودي را دارد 124سازي  اين جدول قابليت ذخيره
 .شوند ها پاك  مي آالرم يهكلييد أپس از ت فشردن كليد

باالي سمت راست جدول كليه  توان با فشردن آيكن اكسل در قسمت دريافت خروجي تحت فرمت اكسل  مي جهت
هاي  توان از آالرم رينتر در باالي جدول سمت راست ميبا استفاده از آيكن پ .ها را با فرمت اكسل دانلود كنيد آالرم

  . دريافتي چاپ گرفت
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 Input Settings                                                                      نظيمات وروديصفحه ت

الرم متناظر ورودي باشد كه داخل هر پنجره شماره آ جدول مشابه پنل جلويي دستگاه مي اين صفحه شامل يك
 .نوشته شده است

غيير لبه پالس نمايش داده آالرم را تغيير داد كه با تي توان منطق ورود طريق چپ كليك بر روي هر پنجره مياز 
ها داراي پالس با لبه پايين رونده  فرض كليه ورودي به صورت پيش .توان تغيير مورد نظر را مشاهده نمود شده مي

در حالت پيش فرض . توان حالت ورودي را تغيير داد با راست كليك بر روي هر پنجره مي .نمايش داده خواهند شد
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رنگ  ،در صورت تغيير حالت ورودي .دنباش و به رنگ قرمز مي يها داراي حالت ورودي بحران كليه پنجره ،دستگاه
  Write to Deviceجهت اعمال تغييرات بايد دكمه  ،در پايان .كند تغيير مييا بالعكس پنجره از قرمز به زرد 

  .فشرده شود

به ترتيب  Slave9تا  Slave1و دستگاه هاي  24تا  1از  Masterه در حالت ايجاد گروه آالرم شماره آالرم ها دستگا
 .شماره گذاري مي گردد 250الي  25از 

  
در صورتي كه بخواهيم منطق  .كليد جهت تغييرات منطق ورودي و حاالت ورودي وجود دارد رهاچه فحدر پايين ص
يير حالت كنيم و براي تغ ميتفاده اس ALL Lowيا ALL Highها را تغيير دهيم از دكمه  پنجره ورودي كليه

  .شود استفاده مي  ALL Minorو  ALL Majorها از دكمه جرهپنكليه  ورودي
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 Use Device Dip Switch to configدر باالي جدول دو گزينه قابل انتخاب است كه در صورت انتخاب گزينه اول 

input channels  در اين حالت دستگاه فقط از . آيد تيره در ميفعال با رنگ خاكستري  جدول پايين به حالت غير
دهد  افزار را مي ينه دوم امكان تنظيم از طريق نرمقابل تنظيم است و انتخاب گز پشتهاي رديفي پنل  طريق سوئيچ

  .گردد اين حالت پنجره مورد نظر فعال ميكه در 

در صورت موفق بودن اعمال  .شود فشرده Write to Deviceنيز بايد دكمه  دو گزينهجهت اعمال تنظيمات اين 
  .گردد ظاهر مي input setting changes successfully  پيغامتنظيمات روي دستگاه و 

  

Input Delay                 خير وروديأصفحه ت
   

ه داراي يك پنجره است كه هر پنجر 24باشد كه داراي  ك جدول مشابه پنل جلوي دستگاه مياين صفحه شامل ي
  دستگاه است پشتباشد كه بيانگر ورودي آالرم متناظر با  مي 24الي  1شماره از 

به ترتيب  Slave9تا  Slave1و دستگاه هاي  24تا  1از  Masterدر حالت ايجاد گروه آالرم شماره آالرم ها دستگاه 
  .شماره گذاري مي گردد  250الي  25از 

خير أحداقل زمان ت. قرار داردثانيه  ر حسب ميليأخير بدر زير شماره هر پنجره يك فيلد جهت وارد نمودن زمان ت .
در صورت وارد نمودن عدد خارج از  .باشد ثانيه مي 60ثانيه معادل  ميلي 60000و حداكثر  ثانيه ميلي 1 قابل اعمال

  .محدوده با پيغام خطا مواجه خواهيد شد

قيت آميز بودن فشود در صورت مو فشرده  Write to Deviceدكمه  خير بايد حتماًأتجهت اعمال تنظيمات : توجه 
 . Input delays are changed successfullyشود  تغييرات پيغام زير نمايش داده مي
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 Device Settings                                                                    صفحه تنظيمات دستگاه

مورد نظر در قسمت  IPبا وارد كردن  .باشد زمان و تاريخ مي ،IPاين صفحه شامل تنظيمات دستگاه مانند شماره 
Device IP  و فشردن دكمهSet IP گردد و با تغيير ساعت و تاريخ و فشردن دكمه  دستگاه تنظيم ميWrite  ساعت

 .اي دستگاه را مشاهده نمود توان ساعت و تاريخ لحظه مي Read  شود و با فشردن دكمه و تاريخ دستگاه تنظيم مي

 Masterدر اين قسمت گزينه  (Device Type)را تعيين مي كند نوع دستگاهدر قسمت آخر گزينه انتخابي 
  را انتخاب نمود Slave9تا  Slave1بصورت پيش فرض انتخاب شده است و مي توان با تغيير آن گزينه 

هيچگونه  RS485صل بودن كابل متدر صورت  حتي ودستگاه بصورت منفرد عمل مي كند  Masterدر حالت 
  .انجام نمي پذيردعملكرد خاصي 
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  ايجاد گروه آالرم
انتخاب شوند و كليه  دستگاه ها با   Slaveو يك يا تعدادي از دستگاه ها Masterدر حالتي كه يك از دستگاه ها 

 يك گروه آالرم ايجاد شده است كه مانند يك پنجره آالرم واحد به هم متصل باشند آنگاه MODBUSكابل رابط 
دستگاه  هر كدام از يا ورودي هاي كنترلي پشت يموجود رو كنترلي كليه كليد هايدر اين حالت  عمل مي كنند

انتخاب شده است ساعت  Masterدر اين حالت دستگاهي كه بعنوان .مي كند عمل نيز ها بر روي ساير دستگاه ها
   .ساير دستگاه ها را با ساعت خود همزمان مي سازد

  
استاندارد مي باشد و در صورت استفاده از كابل هاي معمول در بازار مانند  MODBUSابط كابل ر: توجه
  امكان دارد به دستگاه آسيب برسد  RS232كابل 
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بايد توجه داشت كه  (Ethernet)نجره آالرم در يك شبكه پدرصورت استفاده از چندين دستگاه : توجه
IP يكتا باشد هاي استفاده شده براي هر دستگاه در آن شبكه.  

	صفحه توضيحات دستگاه
  ... تاريخ توليد وامل مشخصات كلي دستگاه مانند نام، باشد و فقط ش داراي هيچ گزينه قابل تنظيم نمي اين صفحه

ادل توان دستگاه را ريست نمود كه مع موجود در اين صفحه مي Resetهمچنين با استفاده از كليد . باشد مي
  .باشد ميخاموش و روشن كردن دستگاه 

  

  ها  نحوه تغيير عنوان پنجره
همراه دستگاه يا با دانلود فايل مورد نظر از سايت  CDدر ) عنوان(ها با استفاده از فايل  جهت تغيير عنوان پنجره

پس فايل آماده شده را بر س .ها تايپ كنيد ورد نظر را روي هر كدام از پنجرهعنوان م eco.com-www.ibشركت 
 .و عنوان آماده شده را در اندازه مشخص شده برش نمايدنموده يا كاغذ كالك چاپ  Transparent شفاف طلقروي 

فريم روي پنل جلو دستگاه و برداشتن پنل اصلي دستگاه عنوان آماده شده را جايگذاري سپس پس از برداشتن 
  .ي خود قرار دهيدكنيد و سپس پنل و فريم مربوطه را در جا


